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1º lote com 30% de desconto

Catálogo  - Venda Móveis
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Mensagem da Diretoria

Prezados associados, 

A AMATRA XV, mesmo antes da posse da atual Diretoria, tem tentado administrar, da melhor forma, uma 
di�cil questão, a saber, a rela�va à “Sala de Convívio da AMATRA XV no Fórum da Jus�ça do Trabalho de 
Campinas”.

A Administração do Tribunal, amparada em norma�vos próprios e em critérios de avaliação do valor de 
locação para o espaço, passou a exigir valor mensal para que a Associação ali permanecesse (antes havia 
somente uma par�cipação pecuniária à base de cotas pelos gastos com energia elétrica e água, 
proporcional ao lugar u�lizado). Diante das novas exigências a AMATRA XV não mais se interessou pela 
manutenção do espaço. 

Desde a posse da atual Diretoria nos foi exigida a desocupação do local, o que foi providenciado pelo 
Tribunal, com recursos e quadros próprios (levada dos móveis da Associação para um depósito do TRT – 
exceção feita à porta e aos lustres, que, pelo que sabemos, ainda se encontram no local) e, depois, por 
exigência de nova desocupação (desocupação do depósito) transferência dos móveis para uma sala que 
�vemos que alugar, no mesmo prédio em que a Associação mantém sua sede.

O que foi possível u�lizar dos móveis, na sede (cujo espaço, todos sabem, não é grande) nós u�lizamos. 
Como exemplo, cito algumas cadeiras, agora na sala de reunião da Associação e da Escola Associa�va.

Todavia, considerando os ônus derivados da mencionada locação, a Diretoria decidiu, em reunião havida 
em junho de 2019, vender os bens que não podem ser aproveitados. Para tanto, editou um Ato 
Regulamentar e confeccionou um catálogo, com fotos e preços mais atra�vos, observando a condição de 
os bens serem usados e as suas depreciações no tempo.

Os prazos são curtos, reconhecemos. A razão disso é simples: dia 30 de setembro próximo vence o 
contrato de aluguel da citada sala. Temos a intenção de desocupá-la para economizar com mais gastos de 
locação de espaço, enfim, com prorrogação.

De maneira resumida (porque o associado poderá ler o Ato Regulamentar que foi confeccionado em 
13.9.2019, e é divulgado neste dia também) estamos a oferecer a possibilidade de compra dos bens. 
Estabelecemos um cronograma: primeiro, aquisição pelos associados em geral (excluídos os Diretores da 
AMATRA XV); depois a todos (associados em geral e Diretores); posteriormente ao público em geral, em 
que os associados e diretores, por óbvio, estão incluídos também (venda pela internet) e, não ob�do 
sucesso integral ou parcial nas vendas, optamos, em fase final, por doar os bens a uma Ins�tuição 
Beneficente de Campinas, a ser eleita pelo Presidente da Associação, ouvida a Diretoria, se assim 
considerar necessário.

Peço que analisem o catálogo, bem assim leiam o mencionado Ato Regulamentar.

Saudações,

Alexandre Alliprandino Medeiros
Vice-Presidente da AMATRA XV

(no exercício da Presidência)
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Ato regulamentar nº 03/2019

13 de setembro de 2019 

O VICE-PRESIDENTE (no exercício da Presidência) DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias;

CONSIDERANDO o recebimento do o�cio nº 687/2018 - CCT, da Secretaria da Administração - 
Coordenadoria de Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de 18 de outubro de 
2018, que trata dos seguintes assuntos:     
i. término da vigência do Termo de Cessão de Uso nº 01/2013, firmado entre a AMATRA XV e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; 
ii. ar�go 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, na qual não admite a prorrogação do Termo de Cessão de 
Uso;
iii. decisão prolatada no processo nº CSJT-PP-15.257-55.2014.5.90.000, determinando que seja 
informado o valor do aluguel a ser cobrado pelo espaço que a AMATRA XV ocupa no Fórum, a par�r 
de 30 de dezembro de 2018;

CONSIDERANDO o valor elevado cobrado para a locação da sala, R$ 7.802,68 (sete mil, oitocentos e 
dois reais e sessenta e oito centavos);

CONSIDERANDO que a AMATRA XV teve que locar sala para depósito dos móveis que estavam na sala 
de convívio do Fórum de Campinas, para onde também foram levados outros utensílios e materiais 
que se encontravam nas salas da Associação, isto em razão de reformas e melhor aproveitamento dos 
espaços, tudo isso gerando despesas e,

CONSIDERANDO o quanto deliberado pela Diretoria Execu�va sobre o assunto, na 3ª Reunião da 
Diretoria Execu�va da AMATRA XV, de 176.2019.

R E S O L V E:

Art.1º Vender os móveis e utensílios que não serão u�lizados pela Associação, seguindo os critérios 
aqui estabelecidos:

§ 1º Nos dias 17 e 18.9.2019, com 30% de desconto à vista sobre o preço es�pulado, ou em 12 
parcelas (sem o desconto) a todos associados que não integram a Diretoria da AMATRA XV e ESMAT 
15 e manifestem interesse e opção de pagamento;

§ 2º No dia 19.9.2019, a todos os associados, incluindo os Diretores da AMATRA XV e ESMAT 15, 
com o mesmo percentual de desconto à vista sobre o preço es�pulado, ou em 12 parcelas no preço 
original es�pulado;

§ 3º Do dia 20.9.2019 a 25.9.2019 a AMATRA XV anunciará os móveis e demais materiais na internet, 
com pagamento à vista sobre o preço es�pulado, ou parcelado, conforme opções escolhidas em 
plataforma específica.

§ 4º Havendo mais de um interessado nos bens colocados à venda, a venda será feita àquele que 
manifestou primeiro o seu interesse de compra, independentemente da forma de pagamento 
escolhida.
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§ 5º Entre os dias 26 e 30.9.2019 os móveis e utensílios que não forem vendidos serão doados para 
En�dades Beneficentes em Campinas, eleitas pelo Presidente da Associação que, para tanto, poderá 
colher sugestões da Diretoria Execu�va e, usada esta faculdade, promoverá votação específica, isto 
para a hipótese de não haver consenso quanto à des�nação, tudo por meio eletrônico virtual (grupo 
WhatsApp);

§ 6º Se remanescerem bens após a adoção de todas as posturas previstas anteriormente, compe�rá 
ao Presidente da Associação avaliar e adotar as melhores posturas, ouvida a Diretoria Execu�va.

Art.2º A AMATRA divulgará um catálogo para seus associados, no site da En�dade, com todo os 
móveis e utensílios a serem vendidos;

Art.3º As aquisições dos produtos deverão ser feitas diretamente na secretaria da AMATRA XV, 
pessoalmente, pelo e-mail ou pelo telefone (19) 3251-9036, citando o falecom@amatra15.org.br 
código do produto.

Art.4º O(s) pagamento(s) deverá(ão) ser feito(s) diretamente na conta da Associação, através de 
depósito(s) ou transferência(s) bancária.

Art.5º A AMATRA XV não se responsabilizará pelo transporte e nem pelos eventuais danos 
preexistentes, tampouco pelo evolver do processo de instalação, desmontagem e montagem dos 
produtos, quando isto for necessário. É da responsabilidade dos compradores, acaso ache necessário, 
a vistoria dos bens (que sem encontram em sala situada no mesmo condomínio em que está a sede 
da AMATRA XV, endereço conhecido de todos os associados). A Associação poderá, entretanto, a 
pedido dos compradores, cotar o valor do transporte, mas as providências posteriores, inclusive de 
responsabilidade por danos, fica a encargo do comprador e da empresa que ele contratar.

§ 1º Considerando que os móveis e utensílios estão atualmente depositados em uma sala de 
condomínio comercial, os compradores deverão respeitar as regras condominiais para acesso de 
pessoas e transporte dos produtos adquiridos.
 

Art. 6º. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da AMATRA XV, com posterior levada da 
situação à Diretoria Execu�va, para referendo.

Art. 7º. Este Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua publicação.

 
ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS

Vice-Presidente da AMATRA XV
(no exercício da Presidência)

mailto:falecom@amatra15.org.br 
mailto:falecom@amatra15.org.br 
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Lote de Puffs - (Código 001)

Modelo: Couríssimo 
Cor: Preto
Quan�dade: 2
Padrão para reunião

Valor de Compra: R$400,00
Valor de Venda: R$110,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$77,00 (lote com 2 unidades)

Estofados 2 lugares - (Código 002)

Modelo: Couríssimo, almofadas soltas 
Cor: Preto
Quan�dade: 1
Padrão para reunião

Valor de Compra: R$1.100,00
Valor de venda: R$300,00

Estofados 3 lugares - (Código 003)

Modelo: Couríssimo , almofadas soltas
Cor: Preto
Quan�dade: 1
Padrão para reunião

Valor de Compra: R$1.100,00
Valor de venda: R$600,00

Cód:001

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$210,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$420,00

Cód:002

Cód:003

VEND
IDO

VEND
IDO

VEND
IDO

mailto:falecom@amatra15.org.br 
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Recamiê em tecido - (Código 004)

Modelo: Reves�mento em tecido
Cor: Vermelho
Quan�dade: 1
Medidas: 1,35m x 0,60cm x 0,43 altura

Valor de Compra: R$620,00
Valor de Venda: R$230,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$161,00

Mesa Scalet - (Código 005)

Modelo: Imbuia com aparador de vidro 
com rodízios
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 1,50m x 1,50m

Valor de Compra: R$3.580,00
Valor de venda: R$1.800,00

Cód:004

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$1.260,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$840,00 (lote com 2 unidades)

Cód:005

Cód:006

Lote de Mesas - (Código 006)

Modelo: Com caixa de tomada e calha 
passa cabos
Cor: Branca
Quan�dade: 2
Medidas: 1,60m x 1,00m

Valor de Compra: R$ 2.459,92 
Valor de venda: R$1.200,00

VEND
IDO

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Mesa de Centro - (Código 008)

Modelo: Imbuia 
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 0,80cm x 1,15m x 0,42cm altura

Valor de Compra: R$800,00
Valor de venda: R$500,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$350,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:008

Cód:006

Mesa Redonda - (Código 009)

Modelo: Redonda Clássica
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 0,70cm x 0,70cm x 0,76cm altura

Valor de Compra: R$ 650,00 
Valor de venda: R$350,00

Cód:009

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Mesa - (Código 007)

Modelo: Madeira
Cor: Branca
Quan�dade: 1
Medidas: 1,60m x 1,00m

Valor de Compra: R$890,00 
Valor de venda: R$600,00

Cód:007
R$420,00

R$245,00

VEND
IDO

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Estante - (Código 011)

Modelo: Imbuia 
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 0,80cm x 0,30cm x 1,40m altura

Valor de Compra: R$1.300,00
Valor de venda: R$520,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$364,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:011

Cód:006

Aparador - (Código 012)

Modelo: Imbuia
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 1,80

Valor de Compra: R$500,00
Valor de venda: R$200,00

Cód:012

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Mesa de Centro - (Código 010)

Modelo: Brera
Cor: Vidro
Quan�dade: 1
Medidas: 100 x 0,50

Valor de Compra: R$ 420,00
Valor de venda: R$280,00

Cód:010
R$196,00

R$140,00

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Armário - (Código 014)

Modelo: Baixo em melamina chocolate
Cor: Tabaco
Quan�dade: 3
Medidas: 0,80cm x 0,50cm x 0,72cm 
altura

Valor de Compra: R$391,45
Valor de venda: R$200,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$140,00 (Unidade)

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Lote de Poltronas - (Código 015)

Modelo: Detroit
Cor: Cinza
Quan�dade: 2
Medidas: Padrão sala de estar

Valor de Compra: R$1.464,00
Valor de venda: R$600,00

Cód:015

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Móvel em Madeira - (Código 013)

Modelo: 4 portas sendo 2 retráteis
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 1,70m x 0,60cm

Valor de Compra: R$1.700,00
Valor de venda: R$450,00

Cód:013
R$315,00

R$420,00 (lote com 2 unidades)

Cód:014

VEND
IDO

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Lote de Cadeiras - (Código 017)

Modelo: Fixas com braços - Tecido
Cor: Azul
Quan�dade: 4
Medidas: Padrão para reunião

Valor de Compra: R$1.623,00
Valor de venda: R$520,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$364,00 (lote com 4 unidades)

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Rack - (Código 018)

Modelo: Com porta DOMM 
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 2,00m x 0,50cm

Valor de Compra: R$1.025,00
Valor de venda: R$450,00

Cód:018

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Cód:006

Lote de Cadeiras - (Código 016)

Modelo: Giratórias com braço - Tecido
Cor: Azul
Quan�dade: 2
Medidas: Padrão para reunião

Valor de Compra: R$1.194,00
Valor de venda: R$480,00

Cód:016
R$336,00 (lote com 2 unidades)

R$315,00

Cód:017

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Mesa - (Código 020)

Modelo: 04 gavetas - Para 02 estações de 
trabalho
Cor: Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 2,50cm x 0,54cm 0,74 cm altura
Valor de Compra: R$15.000,00 (lote com 
outros móveis)
Valor de venda: R$700,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Estante - (Código 021)

Modelo: Porta Beijin MDF, cx. branca, MDP
Cor: Tabaco/Branco
Quan�dade: 1
Medidas: 2,05m x 0,35cm x 1,90m altura

Valor de Compra: R$1.300,00
Valor de venda: R$500,00

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Balcão- (Código 019)

Modelo: Com 03 portas de correr
Cor: Branco/Tabaco
Quan�dade: 1
Medidas: 3,00m x 0,60cm

Valor de Compra: R$15.000,00 (lote com 
outros móveis)
Valor de venda: R$600,00

R$420,00

R$350,00

Cód:020

Cód:006Cód:019

Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

R$490,00

Cód:006Cód:021

mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
mailto:falecom@amatra15.org.br
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Valor com 30% de desconto 
(primeiro lote)

Lote de Prateleiras - (Código 022)

Modelo: Tendenza
Cor: Tabaco
Quan�dade: 2
Medidas: 1,00m x 0,25cm

Valor de Compra: R$308,00 (lote com 
outros móveis)
Valor de venda: R$120,00

R$84,00 (lote com 2 unidades)

Cód:006Cód:022

Entre em contato com a AMATRA XV para 
tirar dúvidas sobre os produtos e para 

manifestar o desejo de compra.

e-mail: falecom@amatra15.org.br
fone: (19) 3251-9036

mailto:falecom@amatra15.org.br
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Rua Riachuelo, 473 cjs. 21 e 22 (Bosque)
CEP: 13015-320 - Campinas - SP - Brasil

Fone: (19) 3251-9036
falecom@amatra15.org.br

www.amatra15.org.br
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